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3 czerwca 2022 roku odbyła się pomyślnie konferencja zamykająca projekt
INVOLVE. Łącznie na spotkanie (zarówno zdalnie, jak i przy osobistym udziale)
zarejestrowało się ponad 70 osób z różnych obszarów działalności (partnerzy
społeczni, akademicy itp.) i krajów (Hiszpania, Portugalia, Polska i Grecja), aby
zapoznać się z wynikami projektu i dyskutować przyszłe możliwości lepszego
włączenia partnerów społecznych w zarządzanie dualnym kształceniem
zawodowym.

Dr Joan Antoni Serra, prezes NOTUS (lidera), przedstawił zarys projektu i powitał
uczestników, zaś po nim Vicente Sánchez Jiménez, członek Komisji Wykonawczej
federacji CCOO, podkreślił ważność badanego w projekcie INVOLVE zagadnienia z
perspektywy partnerów społecznych, w tym w szczególności związku
zawodowego CCOO, będącego uczestnikiem projektu.

Następnie rozmowy toczyły się w ramach czterech okrągłych stołów.

Pierwszy Okrągły Stół

Podczas pierwszego z nich, któremu przewodniczył prof. dr António Moniz (CICS.NOVA
z Universidade Nova de Lisboa), dr Joerg Markowitsch (3S), członek rady doradców
projektu INVOLVE, omówił i porównał podejścia metodologiczne i główne wnioski z
różnych badań empirycznych dotyczących zarządzania obszarem edukacji
zawodowej. Następnie prof. dr Óscar Molina (UAB) omówił warunki, które muszą być
spełnione, aby dialog społeczny był efektywny. Po prezentacji koordynator projektu, dr
Pablo Sanz de Miguel, przedstawił kluczowe wyniki z projektu INVOLVE w ujęciu
porównawczym. Okrągły stół zakończył się dyskusją na temat cech definiujących
zaangażowanie partnerów społecznych w dualne kształcenie zawodowe w krajach
badanych w projekcie INVOLVE oraz najważniejszych wzorców zmian
zidentyfikowanych w trakcie projektu.

Drugi Okrągły Stół

Drugi okrągły stół, któremu przewodniczył Juan Arasanz (Notus), zgromadził
przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych z Hiszpanii
(Manuel Rosillo, Foment), Polski (Grazyna Dębicka-Ozorkiewicz, Izba Rzemieślnicza w
Opolu), Grecji (Despina Valasi , GSEVEE) i Portugalii (Hugo Dionísio, CGTP). Czworo
przedstawicieli partnerów społecznych podzieliło się swoimi poglądami i
doświadczeniami dotyczącymi roli ich organizacji w tworzeniu polityk dualnego
kształcenia zawodowego oraz definiowania i aktualizowania kwalifikacji
zawodowych.

Trzeciemu okrągłemu stołowi

Trzeciemu okrągłemu stołowi przewodniczyła Maria Caprile (Notus; krajowy ekspert
Cedefop w dziedzinie prognozowania umiejętności). Ten okrągły stół miał na celu
omówienie „wizji”, jakie wyłoniły się w toku przeprowadzonych z udziałem
partnerów społecznych na poziomie krajowym warsztatów tworzenie scenariuszy
wzmocnienia dialogu społecznego wokół kształcenia dualnego. W warsztatach tych
różni interesariusze (polityczni decydenci, naukowcy, związki zawodowe oraz
organizacje przedsiębiorców i pracodawców) omawiali pożądane zmiany w
strukturach zarządzania pod kątem poprawy zaangażowania partnerów społecznych
w dualne kształcenie zawodowe. Badacze z organizacji partnerskich z Portugalii
(Nuno Boavida, CICS.NOVA z Universidade Nova de Lisboa), Grecji (Prokopis Pandis,
INE/GSEE), Polski (Maciej Pańków, ISP) i Hiszpanii (Joan Antoni Serra, Notus)
przedstawili kluczowe wnioski ze swoich raportów podsumowujących scenariusze
wzmocnienia dialogu, które zostały opublikowane na stronie projektu
(https://involveproject.eu/deliverables/)

Czwarty Okrągły Stół

Wreszcie czwarty okrągły stół, któremu przewodniczył Marc Caballero (Notus),
zgromadził członków najbardziej reprezentatywnych hiszpańskich związków
zawodowych (Francisco Moreno, CCOO i Carmen Van Baumberghen, UGT) oraz
organizacji pracodawców (Juan Carlos Tejeda, CEOE). Hiszpańscy partnerzy społeczni
debatowali nad ustawą o organizacji i integracji kształcenia zawodowego, która
została przyjęta w marcu 2022 r. Wymienili swoje poglądy na temat najistotniejszych
aspektów nowego prawa i przeanalizowali w szczególności główne zmiany
wprowadzono w odniesieniu do zarządzania systemami dualnego kształcenia
zawodowego oraz roli, jaką mają odgrywać w nim partnerzy społeczni.
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